
 

 

 

Kjære alle ansatte i Snillfjord, Agdenes, Orkdal og Meldal kommuner!  

Høsten er godt i gang og det samme gjelder prosessen med sammenslåingen av de fire kommunene 

våre. De nye enhetslederne er i gang med å tenke på organisering av sine enheter og planlegging av 

innplasseringsprosessen fase 3. Det skjer også ganske mye når det gjelder informasjons- og 

kulturbyggingsarbeid. Det arbeides for tiden også med felles budsjettprosesser mellom kommunene, 

og de første grep for oppbygging av de kommunale tjenestene er i gang – foreløpig på overordnet 

nivå. 

 

Innplassering av medarbeidere 

Mange er naturlig nok opptatt av hva som skjer med dem når vi nå skal innplassere alle 

medarbeiderne i fase 3. Vi har uttalt at det er et «hårete» mål at alle skal være innplassert når 

fyrverkeriet fyres opp førstkommende nyttårsaften. Skal vi være realistiske så håper vi at de aller 

fleste er innplassert på det tidspunktet, men vi kan ikke utelukke at noen må vente til over nyttår. I 

skrivende stund arbeider de nye enhetslederne med organiseringen av sine enheter. Her ser vi at 

noen enheter vil oppleve større endringer i organiseringen, mens andre vil knapt merke noen 

endringer. Uansett vil alle ansatte være sikret en jobb å gå til i ny kommune. Innplasseringen av 

ansatte for den tredje og siste fasen vil gjøres på samme måte som da vi innplasserte rådmannens 

ledergruppe og enhetslederne. Dette skjer i følgende rekkefølge : 

1. Enhetslederen i Orkland fastsetter organiseringen av enheten 

2. Det settes opp bemanningsplaner for enheten med bakgrunn i den valgte organiseringen 

(Hvilke type stillinger en trenger og antall årsverk av hver stillingstype) 

3. Det kartlegges hvilke medarbeidere i hver kommune som er aktuelle å innplassere på 

enheten. 

4. En finner ut hvem av medarbeiderne som allerede i dag innehar stillinger som er tilnærmet 

like de stillingene som er beskrevet i bemanningsplanen mtp oppgaver, ansvar og omfang. 

Dette kalles å ha «rettskrav på stilling». Innehaveren av disse stillingene vil få skriftlig beskjed 

om at de blir overført til samme stilling i Orkland. 

5. Det gjennomføres samtaler med de som er med fra fase 2 om aktuelle stillinger som kan 

tilbys når de med rettskrav er innplassert i sine stillinger. 

6. Det gjennomføres kartleggingssamtaler med resterende medarbeidere for å finne ut hva de 

ønsker seg av ansvar og oppgaver i ny kommune. 

7. Det gis tilbud om stilling for de som har gjennomført kartleggingssamtalene. I enkelte tilfeller 

kan det være aktuelt å gjennomføre intervju dersom det er flere aktuelle for en stilling. 

Tillitsvalgte vil involveres underveis etter gjeldende avtaler. Spesielt gjelder dette punkt 1, 2, 3 og 4, 

men også pkt 5 og 6 hvis den enkelte medarbeideren ønsker det. 

Framdriften i denne prosessen vil nok variere en del avhengig av tjenesteområde. Det vil bli 

utarbeidet et eget informasjonsopplegg for de ulike tjenesteområdene som kommer i tillegg til 

fellesinfoen. 
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Resterende innplasseringer i fase 2 (enhetsledere, rådgivere/fagledere i stabsfunksjoner) 

Dette er det noe som flere har etterlyst. Da vi listet opp de enhetsledere som var innplassert før 

sommeren, gjensto det fremdeles enkelte stillinger som ikke var avklart. I tillegg skulle også ledere 

som var igjen fra fase 1 (kommunalsjefer o.l.) og enkelte stabsfunksjoner bli innplassert. Her er 

derfor navnene på disse og hvilken stilling de har fått i Orkland : 

Kommunikasjon og digitalisering  Arkivleder     Anne Sognli  

Annen fagstab     Beredskapsleder    Arnt Tronvoll 

Kommunikasjon og digitalisering  IT-leder     Ronny Mehlum  

Økonomi     Regnskapsleder    Stein Erik Stubmo  

Økonomi     Fagleder styring og rapportering  Roy Fritzon   

Økonomi     Kemner     Eva Sollie   

Annen fagstab     Jurist/rådgiver    Marit Risvaag  

Personal og organisasjonsutvikling  Fagleder kompetanse    Guri Hovdenak  

Personal og organisasjonsutvikling  Fagleder digitalisering    Bjørn Atle Ebbesen   

Personal og organisasjonsutvikling  Fagleder IA/HMS    Mildrid Mæhle  

Tekniske tjenester    Rådgiver     Bertil Meland  

Fagstab Helse og mestring   Rådgiver     Ann- Lisbeth Tøndel   

Fagstab Helse og mestring   Rådgiver     Line Raustein    

Annen fagstab     Rådgiver     Steinar Gaustad  

Fagstab Oppvekst    Rådgiver     Kari Mostad   

Fagstab Oppvekst    Rådgiver     Åge Røe   

Fagstab Oppvekst    Rådgiver     Gro M. Brønstad  

Fagstab Oppvekst    Rådgiver     Ellen Wahlmann  

Økonomi     Controller    Roar Arne Reinhaug 

 

Rådhuskaffe 

Annenhver måned besøker jeg som prosjektleder 

og resten av rådmannens ledergruppe rådhuset i 

hver kommune for å informere og svare på 

spørsmål om sammenslåingen. Vi har til nå vært 

på ett besøk i Orkdal, Meldal og Agdenes. 

Snillfjord står deretter for tur den 17.10. Gå inn på 

nyeorkland.no for å se på hvilke datoer vi kommer 

på besøk igjen i din kommune. Bildet til venstre er 

fra rådhuskaffen i Meldal. 

  

 
Foto: Olav Dombu 
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Toppturer 

Nå i høst har det vært arrangert toppturer til de 

høyeste fjelltoppene i hver kommune. Dette har vært 

usedvanlige trivelige turer med innbyggerne til tross 

for varierende vær. Sist søndag var vi på 

Krokstadfjellet i Snillfjord. Nye forslag til tiltak for at 

oss innbyggere i den fire kommunene skal bli bedre 

kjent mottas med takk ! Bildet til høyre er fra 

toppturen på Omnsfjellvarden.  

  

Godfotsamlinger 

Det vil arrangeres Godfotsamlinger for alle de kommunale tjenestene utover høsten og vinteren. 

Først ute har vært barnehagene. Dette er en fin måte for ansatte til å bli kjent med framtidige 

arbeidskolleger fra andre kommuner. Samlingene har fokus på hva vi er gode på i hver kommune og 

hva vi vil ta med oss inn og dele med våre framtidige kolleger. Vi snakker også om verdier og hva som 

skal kjennetegne oss i Orkland kommune. 

Men vi snakker også om hva vi er usikre på 

og redde for å miste. Det er viktig i en slik 

prosess vi er inne i å snakke både om det 

som er positivt og det som gir oss dårlige 

følelser. Det skal være rom og takhøyde for 

å snakke om begge deler for oss ansatte som 

står midt i en endringsprosess som for noen 

oppleves som spennende og morsom, men 

for andre som vanskelig. Vi mennesker er 

forskjellige og reagerer på ulike vis. Det skal 

vi ha respekt for!  

  

Budsjett og samordning av økonomi 

Vi er fire kommuner som har ulike budsjetter som er et resultat av ulike politiske prioriteringer over 

tid. Det er et krav at hver og en av de fire kommunene har et budsjett i balanse når vi blir 

sammenslått til Orkland kommune. Dette innebærer også at vi allerede i budsjettet for 2019 må se 

på hvordan vi fire kommuner kan nærme oss hverandre. 4.-5. oktober møttes politikere og 

administrasjon for de fire kommuner på Oppdal for å diskutere nettopp disse tingene. Det er mange 

valg som skal tas av politikerne inn mot 1. januar 2020. Vår oppgave som administrasjon er å sørge 

for at valgene kan tas med best mulig kunnskapsgrunnlag. 

 

Foto: Steinar Larsen 

Foto: Åge Røe 
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Ofte stilte spørsmål 

Dette blir et fast punkt i nyhetsbrevene fra meg, der jeg forsøker å svare på en del spørsmål som går 

igjen når jeg snakker med ansatte i de fire kommunene. Her er noen spørsmål og svar som 

forhåpentligvis kan virke klargjørende : 

Hvilke rettigheter har jeg og hva får jeg med meg av ordninger når jeg blir overført til ny kommune? 

Det er lagt  ut en orientering om hvilke rettigheter og plikter som ansatte har i forbindelse med en 

virksomhetsoverdragelse under på nyeorkland.no. Her finner du svar på det meste om dette temaet. 

Du finner orienteringen ved å klikke på «For ansatte» - og deretter helt nederst på siden under «Les 

mer om:».   

Hva skjer med arbeidstidsordningene når vi blir overført til ny kommune ? 

Det må fastsettes nye arbeidstidsordninger for den nye kommunen. Dette gjøres gjennom drøftinger 

mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Før den tid skal alle ansatte innplasseres, bruken av stillingstitler 

skal harmoniseres, og arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitikk skal utformes. Sannsynlig oppstart på å 

drøfte arbeidstidsordninger og forhandle fram nye særavtaler der det er behov for det er fra midten 

av 2019.  

Når blir det utarbeidet seniorpolitikk? 

Seniorpolitikk vil utarbeides i forlengelsen av arbeidsgiverpolitikken, og dette vil etter alt å dømme 

skje etter sommeren i 2019. 

Kan noen andre ansatte komme og ta stillingen «min» ? 

Hvis stillingen din er videreført tilnærmet uendret i ny kommune når en tar i betraktning 

arbeidsoppgaver, ansvar, omfang og krav til kompetanse har du det vi kaller «rettskrav» på stillingen, 

og ingen vil da kunne komme å gjøre krav på stillingen din. Dette vil være en vurdering som i 

utgangspunktet tas av arbeidsgiver i samråd med tillitsvalgte i forbindelse med innplasseringen på 

det enkelte tjenesteområde. Du vil få en skriftlig bekreftelse på det hvis din stilling blir vurdert slik.  

Du har likevel en selvstendig rett til å gjøre krav på en stilling hvis du skulle være uenig i 

vurderingene som er gjort. I så fall vil det bli tatt en ny vurdering basert på den argumentasjonen du 

legger fram. Uansett så vil vi bestrebe oss på å tilby deg en stilling som ligger tettest mulig opp mot 

den kompetansen og de ønsker du har formidlet via kartleggingssamtalen (se tidligere omtale i dette 

informasjonsbrevet)   

 

Da ønsker jeg dere alle en riktig god høst ! 

Vennlig hilsen 

Ingvill Kvernmo 

prosjektleder 

 


